
Maček Polona, ena najboljših igralk v zgodovini loške košarke 

 

Polona Maček se uvršča med najboljše igralke v zgodovini loške ženske 

košarke. KK Odeja se je pridružila že kot učenka na OŠ Trata, kjer jo je za 

košarko navdušil vodja  košarkarskega  krožka na šoli  Bojan Vlašič. 

Koncem sezone 85/86 je prišlo v ekipi članic KK Odeja do močne menjave 

generacij, saj je šest igralk prve ekipe prenehalo igrati. Aktivno vodenje 

prve ekipe je od Aleša Murna prevzel dotedanji  pomočnik Lojze 

Milosavljevič. V ekipo so uvrstili  mlajše igralke, Polono Maček, Darjo 

Gorenc, Jasno Hartman, Vanjo Pintar, Brigito Hočevar in Petro Kalan. 

Naštete so z ostankom nekaj igralk prejšnje generacije tvorile zelo solidno 

novo ekipo članic, ki je jeseni napredovala iz področne v II. SKL.                  

V letu 1986 je bila Polona Maček povabljena v mladinsko reprezentanco, v 

klubu pa je trenirala in igrala v kadetski in članski ekipi.                                    

V sezoni 1986/87  so članice KK Odeja  v spomladanskem delu II. SKL 

presenetile, dosegle same zmage in se, kar je bil uspeh, uvrstile v I. SKL.                                                                                                                      

V prvem letu igranja v I. SKL  je bila igralska zasedba večinoma ista, kot se 

je prebila v prvo ligo. Tako so bile na seznamu: Karla Dolinar, Petra Kalan, 

Polona Maček, Nada Trojar, ki so bile nosilke igre v minuli sezoni ter še 

Maša Primožič, Vanja Pintar, Lidija Hainrihar, Katjuša Bizjak, Ajda 

Balderman, Aljoša Luskovec, Renata Frakelj, Mateja Kržišnik in Nastja 

Čremošnik. Večinoma so bila ta dekleta še mladinke in celo kadetinje in le 

dve pravi članici. Ekipo so okrepili s tremi višjimi igralkami iz soseščine in 

tako so prišle v Loko Kranjčanke Alenka in Ema Žagar ter Vladka 

Mladenovič.                                                                                                          

Članice so že prvo sezono 1987/88  dosegle zavidljivo četrto mesto, prva 

strelka lige pa  je postala Polona Maček, ki je še naslednja tri leta ostala 

prva strelka slovenske košarkarske lige.                                                           

V sezoni 1989/90 je žensko ekipo prevzel Igor Dolenc in jo  že v naslednji 

sezoni 1990/91 popeljal do naslova republiških prvakinj. Za žensko košarko 

v Škofji Loki je nastopilo  drugo obdobje  uspešnih nastopov, ki so ga v 

naslednjih letih 1992-95, nadgradile tudi z uspešnimi nastopi v 

mednarodnem merilu v pokalu Ronchetti.                                                        

Polona Maček je kot najboljša strelka z ekipo nastopala do leta 1993, ko se 

je poškodovala, s  tem pa je po 12 letih igranja v loškem klubu zaključila 

tekmovalno kariero in se posvetila  službi  profesorice športne vzgoje na 

osnovni šoli v Žireh, kjer je postala uspešna trenerka šolske  ekipe deklic v 

tekmovanju ŠKL.    

Povzeto po zborniku 50 let košarke     


